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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وبركاته،  اهلل ورمحة عليكم السالم
 :أما بعد أمجعنيوصحبه 

معهد علوم  كتب منعلى الكتاب اخلامس  والشرح التعليقمن جمالس  ثامنهذا هو اجمللس الف
ونسأل اهلل أن بن حجر رمحه اهلل تعاىل أ أهل األثر للحافظح الصطإخنبة الفكر يف  وهو أال التأصيل

 ال يُ ْقَطُع إال َشّداً  األَْبَطحَ ييسر لنا قطع الوادي فإن 

ثُمَّ الطَّْعُن: ِإمَّا َأْن َيُكوَن ِلَكِذِب الرَّاِوي، َأْو تُ ْهَمِتِه ِبَذِلَك، َأْو ُفْحِش َغَلِطِه، ]:قال رمحه اهلل تعاىل
 ِه، َأْو ِفْسِقِه، َأْو َوْهِمِه، َأْو ُمَخاَلَفِتِه، َأْو َجَهالَِتِه، َأْو ِبْدَعِتِه، َأْو ُسوِء ِحْفِظِه.َأْو َغْفَلتِ 

ُروُك، َوالثَّاِلُث: اْلُمْنَكُر َعَلى رَْأٍي، وََكَذا الرَّاِبُع َواْلَخاِمسُ    .فَاْْلَوَُّل: اْلَمْوُضوُع، َوالثَّاِني: اْلَمت ْ

ِإِن اطُِّلَع َعَلْيِه بِاْلَقَراِئِن، َوَجْمِع الطُُّرِق: فَاْلُمَعلَُّل. ثُمَّ اْلُمَخالََفُة: ِإْن َكاَنْت بِتَ ْغِييِر  ثُمَّ اْلَوْهُم:
ْسَناِد، َأْو ِبَدْمِج َمْوُقوٍف ِبَمْرُفوٍع: َفُمْدرَُج اْلَمْتِن، َأْو بِتَ ْقِديٍم َأْو تَْأِخي َياِق: َفُمْدرَُج اْْلِ ٍر: السِّ

َح: فَاْلُمْضطَّ فَالْ  ِرُب، َوَقْد َمْقُلوُب، َأْو ِبزِيَاَدِة رَاٍو: فَاْلَمزِيُد ِفي ُمتَِّصِل اْْلََسانِيِد، َأْو بِِإْبَداِلِه َوََل ُمَرجِّ
ُف َواْلُمَحرَّفُ  َياِق: فَاْلُمَصحَّ ْبَداُل َعْمًدا اْمِتَحانًا، َأْو بِتَ ْغِييٍر َمَع بَ َقاِء السِّ  .يَ َقُع اْْلِ

ِِ َواْلُمَراِدِف ِإَلَّ ِلَعاِلٍم ِبَما ُيِحيُل اْلَمَعاِنيَوََل  ْق ُد تَ ْغِييِر اْلَمْتِن بِالن َّ وُُ تَ َعمُّ ُُ فَِإْن َخِفَي اْلَمْعَنى  . َي
  .[اْحِتيَج ِإَلى َشْرِح اْلَغرِيِب، َوبَ َياِن اْلُمْشِكلِ 

هذا خالصة األمر زبدته ما  ،يثاحلدالطعن يف الراوي من ألقاب على هذا املوضع متعلق مبا يرتتب 
من احلافظ رمحه اهلل تعاىل  وليس الكالم هنا مراداً  ،احلديثيرتتب على الطعن يف الراوي من ألقاب 

مل يفصل العشرة  وأمبراتب اجلرح والتعديل إال أنه رمحنا اهلل وأياه يف هذا املوضع مل يرتب فيما يتعلق 
عتذر أو  ىل الطعن يف الراوي وإمنا مزجها مزجاً إترجع ي اليت مواضع اليت ذكرناها يف الدرس املاضي وه

عتناء بتميز أحد القسمني من اآلخر ملصلحة اقتضت ومل حيصل اإلعن هذا املزج بقوله يف الشرح "
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"، وهذه األلقاب اليت تنتج  ذلك، وهي ترتيبها على األشد فاألشد يف موجب الرد على سبيل التديل
فاألول  :قالتنتج عن الطعن يف الراوي فلما ذكرها جمموعًة أي العشرة على الطعن يف الراوي أو 

صنيعه رمحه اهلل مع هذه العشرة فإنه قال  إىلستطرد يف ذكر باقي األنواع فإذا نظرة أاملوضوع مث 
راجع إىل العدالة أو فحش  اً بكذب الراوي وهذا الطعن راجع إىل العدالة أو هتمته بذلك وهذا أيض

 ،العدالةراجع إىل الضبط، أو فسقه هذا راجع إىل  أو غفلته وهذا أيضاً جع إىل الضبط هذا راغلطه 
أو جهالته وهذا راجع إىل ، أو خمالفته وهذا راجع إىل الضبط أيضاً  ،الضبطأو ومهه وهذا راجع إىل 

صة أو سوء حفظه وهذا راجع إىل الضبط، فهذا خال ،العدالةالعدالة أو بدعته وهذا راجع أيضا إىل 
ما ذكره رمحه اهلل تعاىل ومنشي معه يف األنواع املرتتبة على هذه األوصاف اليت تقع يف الراوي فقال 
 بكذب الراوي يف احلديث النبوي يف أن يروي عنه صلى اهلل عليه وسلم ما مل يقله متعمدا لذلك

لذلك فإن  متعمداً شرتط ما يكون يف الوضع أن يكون راويه أهكذا قال رمحه اهلل تعاىل يف الشرح، و 
هذا هو املوضوع وهو احلديث  ،هذا هو املوضوع وهو الذي ينتج عن الطعن يف الراوي بأنه كذاب

يروي عنه صلى اهلل عليه وسلم ما  املختلق املصنوع على النيب صلى اهلل عليه وسلم كما قال هنا بأن
بن تيمية رمحه اهلل فإنه أاإلسالم لذلك وهذا التعمد مل يشرتطه بعض أهل العلم كشيخ  اً مل يقله متعمد

 ؟بن اجلوزي هل يف املسند موضوعأملا ذكر التنازع بني احلافظ أيب العالء اهلمداين والشيخ أيب الفرج 
ن يكون يف املسند موضوع وأثبت ذلك أبو الفرج وبنين أن فيه أحاديث قد أفأنكر احلافظ أبو العالء 

وال منافاة بني القولني فإن املوضوع ، هذاه اهلل بعد أن حكى ُعلم أهنا باطلة. قال شيخ اإلسالم رمح
 ،الكذبُمحدُِّث به مل يتعّمد  صطالح أيب الفرج هو الذي قام دليل على أنه باطل وإن كان الإيف 

مي رمحه اهلل تعاىل يف أول تقدميه املعلِّ نّبه عليه العالّمة  بل غلط فيه، وأقره على هذا. وهذا األمر أيضاً 
الفوائد اجملموعة للشوكاين رمحه اهلل. ومن نظر يف كالم كثري من األئمة جيد مصداق هذا وأهنم  لكتاب

يف نفسه ويف  قد يُطلقون املوضوع أو الباطل على حديث من مل يتعّمد الكذب وإن كان صدوقاً 
أو هبذا  دالكذب والباطل واحعن أيب حامت رمحه اهلل تعاىل أنه قال:  أصل ما يقوله. وهذا جاء أيضاً 

املعىن يف تقدمته للجرح والتعديل. فهذا هو املوضوع، هذا النوع عندنا هنا هو املوضوع. وقد ذكر 
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املصنف رمحه اهلل تعاىل يف شرحه الطرق اليت يُعرف هبا الوضع، فمنها إقرار الواضع بنفسه أنه وضع 
 حاديث اليت وضعها. ومنها أيضاً عّلم على األألنه يُ  هذا احلديث وهذا من أكثرها أو من أنفعها وقوعاً 

أن يُدَرك من حال الراوي هذا، من حال الراوي، مبعىن أننا نسرب رواياته وننظر فيها ونتأمل فيها إال أن 
 ملأمونسم من ذكر كمثال عليه، قال: كما وقع أيف  احلافظ رمحه اهلل تعاىل هنا يف النزهة وقع له وهم  

بن عبد اهلل اجلويباين شيخ املذكور كما يف النكت أقعت ألمحد بن أمحد وهذه القصة الصحيح أهنا و 
للمصنف نفسه رمحه اهلل تعاىل وأنه ذكر حبضرته اخلالف يف كون احلسن مسع من أيب هريرة أو ال 

: مسع احلسن من أيب هريرة. قال-اهلل عليه وآله وسلم  صلى-إىل النيب  فساق يف احلال إسناداً 
راهيم إىل أن ساق أنه وضع لبعض األمراء حديث "ال سبق إال يف نصل وكذلك ما وقع لغياث بن إب

 أو خف أو حافر أو جناح" ألن هذا األمري كان حيب احلمام وقالوا بأنه أمر باحلمام فُذحبت. 

ومن الطرق املوصلة إىل معرفة املوضوع أن هذا املوضوع خيالف القرآن، النص القرآين أو السنة فإذا 
عتقد أحدكم بقرب لنفعه أو حبجر لنفعه" أحال كثري من األحاديث املوضوعة: "لو ناقضها وخالفها ك

وهذا الذي يعتمد عليه كثري من العلماء لكنه حيتاج إىل حذر فإنه قد دخل فيه طوائف من أهل 
  .األهواء من املتكلمني ورّدوا أحاديث الصفات أو بعضها بسبب هذا الذي زعموه

 احلامل للوضاعني على وضع األحاديث فمنها الزندقة يع ي عدم الدين مث يذكر العلماء رمحهم اهلل
عدم اإلميان ومنها غلبة اجلهل كما حيصل يف بعض كالم املتعبدين وقد روى مسلم يف مقدمة 

أكذب منهم يف حديث رسول  أو شيءصحيحه عن حيىي بن سعيد أنه قال: ما رأيت الصاحلني يف 
وهذا يف صحيح مسلم، فوصف فعلهم بالكذب مع أهنم مل  – اهلل عليه وآله وسلم صلى-اهلل 

 يقصدوه، وتراجع شرح مسلم أو تعليق النووي ومسلم على هذا القول.

فرط العصبية كاملقلدين، كبعض املقلدين، فإن بعض أرباب املذاهب رمبا  أسباب الوضع أيضاً ومن 
األمراء وأصحاب الوجاهة أو  تباع هوى بعض الرؤساء منإ أوملذهبه.  وضع األحاديث انتصاراً 

 اإلغراب، إغراب الراوي ألجل الوصول إىل الشهرة. 
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إال أنه ُحكَي عن اجلوي ي والد إمام احلرمني وهذا  ،باإلمجاعوالوضع حمرم وكبرية من كبائر الذنوب 
ن أهنم قالوا بكفر م -ال أذكره اآلن  -بن كثري عن بعضهم أبن الوزير وحكاه أقال به  القول أيضاً 

 . -صلى اهلل عليه وآله وسلم  -تعمد الكذب على رسول اهلل 
]والتهمة تقدم:  فيماوهذا هو القسم الثاين الذي ينتج عن قوله  ]والثاني المتروك[مث قال رمحه اهلل: 

م بالكذب فاعلم أهنم أرادوا هبذا بذلك[  يع ي التهمة بالكذب، فمن رأيت أنه قيل فيه متهم أو اهتِه
 وك.أن حديثه مرت 

 واملرتوك هو الذي عرب عنه الذهيب رمحه اهلل يف موقظته بأنه املطروح. واملرتوك من أقسام املردود أيضاً 
ويقع بسبب التهمة الواقعة يف الراوي فقد يقول بعض األئمة: متهم بالكذب أو هذا الراوي مرتوك 

الكذب وإن كان مل يكذب ويرتتب عليه أهنم تركوا حديثه وأن حديثه هذا من جهة يقع فيه نوع من 
على هذا أن اإلمام مالك رمحه اهلل تعاىل ملا ذكر  ويدل-اهلل عليه وآله وسلم  صلى-على رسول اهلل 

من يكذب يف حديث الناس وإن كنت ال أهتمه أن يكذب على رسول من ال يُؤخذ عنه العلم قال: 
ُمتهم بالكذب لكن يقولون إن كذبه على الناس قد يوجله فهذا  .-اهلل عليه وآله وسلم  صلى-اهلل 

 .-اهلل عليه وآله وسلم  صلى-يف الكذب على رسول اهلل 
بالنسبة ألمثلة املوضوع تراجعها يف الكتب فهي كثرية منها كتاب املوضوعات البن اجلوزي مع احلذر 

تاب الفوائد اجملموعة ومنها ك ،غريهعن  فإنه قضى بأحاديث خرجها مسلم يف صحيحه فضالً  منه
وكذلك  ،واملوضوعةوكتب كثرية ومنها كتاب الشيخ ناصر رمحه اهلل تعاىل سلسلة األحاديث الضعيفة 

وكتب الشيخ األلباين عليه رمحة اهلل اليت أع ي السلسلة الضعيفة  ،الكتبان املرتوك هذه ضَ من مَ 
 . فهذا هو النوع الثاين مما ذكره املصنف رمحه اهلل ،واملوضوعة

مبعىن أنه يغلط  ]أو فحش غلطه[يع ي ما ينتج عن قوله رمحه اهلل تعاىل  ]والثالث المنكر[قال: 
بل يصري فاحش الغلط فهذا عرّبوا عن حديثه بأنه املنكر. قد مر معنا يف  حىت ال يصري غالطاً 

وا املنكر على من الدروس املاضية أهنم أطلقوا املنكر على خمالفة الضعيف ملن هو أوىل منه، وهنا أطلق
هناك يقع النكارة مع مطلق الضعف بغّض الّنظر عن الفحش  ،املخالفةُحش غلطه وإن مل تقع فَ 
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املنكر  وقد يطلق أيضاً   وكثرته يسّمون حديثه منكراً  وعدمه مع وجود املخالفة وهنا مع فحش الغلط
وغريهم من أهل العلم كما ذكر أمحد على مطلق التفّرد وإن كان املتفّرد ثقة كما أطلقه أمحد والّنسائّي 

يف حديث حمّمد ابن إبراهيم التيمي أنّه منكر احلديث هذا كثري ولكّنهم والعلم عند اهلل ال يعنون أّن 
أنّه ضعيف وإمّنا يقع يف حديثه نوع نكار وهذه الثالثة اّليت سبق ذكرها  مبعىنحديثه هذا  بعينه منكر 

وإمّنا هي  ضادعتاإلعتبار و تصلح يف الّشواهد واملتابعات وال باإلال املوضوع واملرتوك واملنكر كّلها 
أّن احلديث املوضوع إذا  منوما اّدعاه السيوطي رمحه اهلل  إاّل ضعفاً  ةياحلديث طرقهامتساقطة ال تزيد 

من علم وما كان السلف يلتفتون إىل  تعّددت طرقه يرتقي إىل الّضعيف هذا قول ليس عليه أثارةُ 
 . رأساً وال يرفعون هبا املوضوعات 

فيما يقابل املعروف  مّر معنا أنه املنكرقال رمحه اهلل بعدما انتهى من املنكر ألنّه كما سبق قلنا بأّن 
 ّن هذا الباب خطري جّداً أل لو ضربت مثاالً  وهنا التفّرد وإذا قلت مثالً  ،املخالفةالّضعف املطلق مع 

بن أيب  أبن عبد اهلل أحمّمد  اآلن ذكرته الذي هذاواه ديث اّلذي ر احل يف إعالل األحاديث مثالً 
احلسن امللّقب بالّنفس الزّكية عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة : أّن الّنيب عليه الّصالة والّسالم 

بن أيب أحمّمد بن عبد اهلل  . أي أّن هذا احلديث تفّرد به(ال يربك أحدكم كما يربك البعري)قال: 
بن أأّن حمّمد  ذكرو هذاه البخاري والدارقط ي والرتمذّي بأنّه منكر وذكروا من تعليل يعلاحلسن وحكم 

يصعب أن  نيباخلروج على الوالة ومل يكن من املالزم بن أيب احلسن اّلذي كان مشهوراً أعبد اهلل 
بالّنكارة أو إذا عرفنا هذا فإّن اإلعالن  .اجلميعيتحّمل هذا احلديث دون أصحاب أيب الزناد رحم اهلل 

ال ينبغي  جّداً  خطريجّرد التفّرد يع ي إذا رأينا هذا اإلمام تفّرد هبذا احلديث نعّله بالّنكارة هذا باب مب
 سلكه حىّت يضيء مجيع املصابيح اّليت حوله من كالم أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل.لطالب العلم أن يُ 

لى ما قبلها يع ي من األنواع اّليت ذكرها قال" الواو عاطفة ع [وكذا  الّرابع والخامس]قال بعدها 
إىل الّنكارة وكّل هذه ال يقع معها  وغفلة: يع ي أنّه ليس مبتقن أو فسقه فإّن هذا راجع أيضاً أ

وهذا هو القسم  [ثّم الوهم  ] ستشهاد باحلديث هذه اخلمس املراتب مّث بعد ذلك املعّلل فقالاإل
محه اهلل وإيّاي أال وهو املعّلل وهكذا عرّب عنه ومن ناحية لغويّة فيها الّسادس من األقسام اّليت ذكرها ر 
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صراع بني أهل العلم عندما ذكرها مسلم رمحه اهلل تعاىل يف صحيحه من رام نظر يف كتب أهل العلم 
وهو من خواص علوم أهل احلديث، إن  هذا هو احلديث املعّل . ،مسلماّلذين شرحوا مقّدمة اإلمام 

، يع ي أنه يدخل فيه، كما (إن صح احلديث)، بدون كما ذكر-يع ي-ال يدخل فيه إال  صح التعبري
ختلط احلديث بلحمهم ودمائهم، فإنه من أخص إبن القيم رمحه اهلل يف "املنار املنيف" الذين أذكر 
ضطلع فيه على علة إالذي  نبه على هذا املصنف رمحه اهلل تعاىل، فاحلديث املعلّ  كما احلديثعلوم 

 وتذاكرون. كيفلعلكم ذاكرمت  ؟ لمعنا ما يطلقون على املعلّ  قادحة تقدح يف هذا احلديث، قد مرن 
ة على مطلق الضعف كما يف كتب التخريج، يطلقون العلّ  ؟ أحياناً  ةتفهم كتب أهل العلم يف العلّ 

ة لق، ويطلقون العلن عن نقطاع بني الرواة، يدخل فيه املنقطع واملعضل واملإة على ما فيه نوع ويطلقون العلن 
فيذكرون حديثه وحديث من حدثه  ،الراويعلى  ختالفباإلوهو األدق واألكثر دقة على ما يسمى 

ستقراره رمحهم إوحديث الذي رواه يف بلده واحلديث الذي رواه يف خارج بلده ويتتبعون أسفاره و 
اىل مل خيلق بعد األنبياء وأصحاهبم  واهلل يا إخوان كلما تقرأ صفحة يف العلم توقن أن اهلل تع  اهلل،

يف حتريهم لألسانيد ودراستهم هلا مبا يفوق تقنية العصر كلها وإن مجعت يف  ،أمةكأهل احلديث 
على   ،يف هذا الباب عجباً   ئاً شيعن من درس هذا املوضوع لرأى  مناذج فضالً  خذمكان واحد ومن أ

لع فيه على علة وهذا هو كما قلت ع ي اطُ كل حال احلديث املعلل أو احلديث الذي فيه العلة ي
املعلل أو كما قال املصنف رمحه اهلل املعلل أو املعل الذي هو معلول وذكرنا لكم أنه كثري والنوع 

 وأن االنقطاعالعلل وأما مسألة  قبل قليل هو الذي جرى عليه الدارقط ي يف كتابه همما ذكرت الثالث
ع على علة خفية من عدم مساع أو لقاء أو ما شابه ذلك لالصحة ولكن اطُ   احلديث يكون ظاهره

وهو الذي جرى عليه شيخنا رمحة اهلل عليه يف كتاب "أحاديث معلة ظاهرها الصحة" إذا عرفت هذا 
وإمنا يعرف هذا بالتفتيش ومجع الطرق والنظر يف  ،بالعلةفإنك تستطيع أن تعرف ماذا يقصدون 

ليس حمله أحاديث الضعفاء ال إمنا  النوع وهو املعل أين حمله، أصحاهبا والنظر يف رواهتم مث إن هذا
حمله أحاديث الثقات كما نص على هذا احلاكم رمحه اهلل أبو عبد اهلل يف "معرفة علوم احلديث" هذا 
هو ما يتعلق به وقد كان بعضهم يقول بأن علم األئمة، علم احلديث باملعل أشبه ما يكون بالكهانة 
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رعة وأليب حامت مع رجل جاء وسأهلما كل على انفراده عن أحاديث وكانت وحصلت قصة أليب ز 
مث  ،تعاىلإجابتهما واحدة والقصة مذكورة يف أول مقدمة "اجلرح والتعديل" البن أيب حامت رمحه اهلل 

 . قال رمحه اهلل، مث املخالفة هاهنا بعد أن ذكر، أو ومهه
معنا أنواع من املخالفات  ا مما يقدح يف ضبطه وقد مرّ وهذ ،يع ي لغريه من الثقات (أو خمالفته) :قال

وخمالفة الضعيف ملن هو أوىل منه وهذا  الشاذمنها خمالفة الراوي الثقة ملن هو أوثق منه وهذا هو 
قال ، فتعالاإلواإلدراج الذي هو ، املدرجآخر وهو  نوعاً  هنا أراداملنكر لكن املصنف رمحه اهلل تعاىل 

مخالفة إن كانت لتغيير السياق فمدرج اْلسناد أو بدمج مرفوع بمقطوع ثم ال]رمحه اهلل : 
بني اإلسناد واملنت وهو ما  يشرتكأال وهو ما  أيضاً  احلديثمن أنواع  هذا نوع أيضاً  ،[ فمدرج المتن

تتصل باملنت لكن ال  ،الرواةألفاظ تقع من بعض  فإهنافإذا نظرت إليها من جهة املنت  ،باملدرجيسمى 
للسامع إال أهنا من صلب احلديث وإمنا تعرف بقرائن يرجع إليها أئمة احلديث واإلدراج كما هو  يتبني

  .الشيءإدخال الشيء يف  لوممع
درج الذي هو راجع للمنت هو داخل يف أنواع  ُ م درج يف احلديث الذي هو راجع لإلسناد والمُ  فال

ت بتغيري خمالفة للسياق فهذا هو املدرج اإلسناد مث أهنا إذا كانبواحلافظ رمحه اهلل تعاىل يقول ، الزيادة
فإهنا عند  ،ذلكبالدراسة والبحث وما أشبه  تدركذكر له يف الشرح أربعة أنواع وهذه األنواع أمثلتها 

كما قالوا يف حديث الوليد بن مسلم يف ذكر  املنتوغاية ما يعتنون به أهنم يعتنون مبدرج  املواطنهذه 
 :مدرجة وكذلك قول أيب هريرة رضي اهلل عنه فإهنا الذي جاء عند الرتمذي سياق األمساء احلسىن

وأسباب اإلدراج فقد ذكرها احلافظ رمحه  فهذا مدرج، (فليفعلأن يطيل غرته وحتجيله  ستطاعإفمن )
اهلل وذكروا أمثلة على مدرج اإلسناد ومدرج املنت واخلطيب البغدادي صنف كتابا يف املدرج ذكر 

 ..... ه اهلل تعاىلاحلافظ رمح


